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 การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความพึงพอใจของ
ลูกคาในการใชบริการของโรงพยาบาลเพชรเวช  ประชากรที่ใช
ในการศึกษาคือ ลูกคาที่มาใชบริการแผนกผูปวยนอก จํานวน
รวม 100 คน โดยใชแบบสอบถามในการศึกษาและเก็บรวบรวม
ขอมูล 
      ผลการศึกษาพบวาลูกคาที่มาใชบริการแผนกผูปวย
นอกสวนใหญเปนเพศหญิง มีอายุระหวาง 20-30 ป การศึกษา
ระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพพนักงานบริษัท/ลูกจาง มีรายได
เฉล่ียตอเดือน 5,001-10,000 บาท ใชสิทธิประกันสังคมในการ
รักษา นิยมรักษากับแผนกประกันสังคมและเขารับการบริการท่ี
โรงพยาบาลมากกวา 3 ครั้ง 
 ความพึงพอใจของลูกค า ในการใชบริก ารของ
โรงพยาบาล เพชร เวชพบว า  ด านความถู กต อ งในการ
รักษาพยาบาล โดยเฉล่ียกลุมตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับ
ความสําคัญมากโดยมีความพึงพอใจในการวินิจฉัยโรคและรักษา
อยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพของแพทย  พยาบาลให
ยาหรือฉีดยาถูกตองตามชนิดของยา ถูกตองตามขนาดของยาและ
ถูกตองตรงกับผูปวย  และเภสัชกรจัดยาและอธิบายวิธีการ
รับประทานยาไดอยางถูกตองตลอดจนอธิบายวิธีการใชยาอยาง
เขาใจ    ดานความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล โดยเฉลี่ยกลุม

ตัวอยางมีความคิดเห็นอยูในระดับความสําคัญมากโดยมีความพึง
พอใจในดานการควบคุมการติดเช้ือในการรักษาพยาบาลอยาง
รัดกุม พยาบาลลางมือกอนและหลังการปฏิบัติการพยาบาล  การ
ใชอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดเชื้อและมีประสิทธิภาพใน
การรักษา 
คําสําคัญ:  การพัฒนาคุณภาพการใหบริการ 
 

Abstract 
The study title “Quality Services Development for 

outpatient at Petcharavej Hospital” aimed to examine the 
satisfaction of service users on hospital services that 
should benefit the implementation of data as the developed 
guidelines for better services. Samples populations were 
100 service users at the out-patient Department using 
questionnaire to collect data.  

             Finding indicated that majorities of samples were 
females, aged 20-30 years, graduated with Bachelor 
Degree, being company’s workers with average monthly 
income 5,001-10,000 baht. Samples received medical 
benefit through social security system. Most of them 
preferred social security system for their entitled to the 
hospital treatment. Regarding satisfaction with hospital 
services, by average, majorities of samples highly agreed 
with the doctor’s accurate diagnosis and effective 
treatment. Nurses also administered or vaccinated with 
correct type and dosage of medicine whereas the 
pharmacist put in the order of medicine per prescription 
and correctly explained its use thoroughly. By average, 
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samples were mostly concerned with safety treatment and 
satisfied with the hospital’s ability to control infectious, 
nurses always wash their hands before and after the 
practice, having germ-free medical instruments, modern 
and effective treatment and nurses  frequently asked about 
medical history and symptoms before administering first 
aid. The follow-up was done even after the treatment 
completed and the patients’ health returned to normal to 

provide health knowledge on rehabilitation.   
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1.  บทนํา 
 1.1  ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 โรงพยาบาลเพชรเวช เปนโรงพยาบาลเอกชนไดผาน
รับรองคุณภาพมาตรฐาน HA (Hospital Accreditation) พ.ศ. 
2550 ใหบริการรักษาโรคทั่วไปทุกสาขาโดยคณะแพทย
ผูเช่ียวชาญเฉพาะโรคทุกสาขา พรอมเครื่องมือการรักษาและ
วินิจฉัยโรคที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 ปจจุบันระบบการใหบริการทางการแพทยของประเทศ
ไทย มีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็ว ผูบริโภคไดหันมาใหความ
สนใจกับเรื่องคุณภาพและประสิทธิภาพของการใหการ
รักษาพยาบาลมากขึ้นเรื่อย ๆ ทําใหเกิดความต่ืนตัวกันมากขึ้น
ในเรื่องการพัฒนาคุณภาพการบริการของโรงพยาบาล (จิรุตม  
ศรีรัตนบัลล และ คณะ, 2543 : 3) [1] 

 จ าก วิสั ย ทั ศน ข อ ง โ ร งพย าบ าล เพชร เ วชที่ ว า 
โรงพยาบาลเพชรเวชเปนโรงพยาบาลเอกชนช้ันนําที่ใหบริการ
ทุกสิทธิการรักษาอยางมีคุณภาพ และพรอมที่จะใหบริการดาน
การดูแลรักษา สงเสริม  ปองกันและฟนฟูแบบองครวมแก
ผูรับบริการอยางมีมาตรฐาน โดยเนนผูรับบริการเปนศูนยกลาง
ผูรับบริการปลอดภัย ซึ่งทําใหเกิดความมุงมั่นสูคําวาคุณภาพ ซึ่ง
หมายถึง  คุณลักษณะที่ เปนไปตามมาตรฐานท่ีเหมาะสม 
ปราศจากขอผิดพลาด ทําใหเกิดผลลัพธที่ดีและตอบสนองความ
ตองการผูบริโภคบริการเปนที่พึงพอใจ  
 ดังน้ัน การศึกษาการพัฒนาคุณภาพการใหบริการ
แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลเพชรเวชจึงเปนการศึกษาถึง
เครื่องช้ีวัดคุณภาพ อยางหน่ึงที่ทําใหทราบถึงปญหาในการ
ใหบริการและแนวทางในการแกไขปญหา เพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงองคกรอยางตอเน่ือง มุงสูคุณภาพการใหบริการของ
โรงพยาบาลควบคูกับการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทั้งทางดาน
โครงสรางและเพ่ือใช เปนขอมูลในการบริหารความเสี่ยงใน
โรงพยาบาลท่ีใหผูบริโภคไดรับทราบขอมูลและเปนทางเลือก
หน่ึงสําหรับการตัดสินใจเก่ียวกับการเขารับบริการทางการแพทย 
ซึ่งเนนความตองการของลูกคาที่เขารับบริการเปนศูนยกลาง
นํามาซึ่งการพัฒนาคุณภาพและปรับปรุงคุณภาพเขาสูระบบการ
บริการท่ีมีคุณภาพและปรับตัวไดทันกับสภาวะการแขงขันทาง
ธุรกิจดานน้ี เพ่ือความอยูรอดและนําไปสูความเจริญเติบโตและ
ความมั่นคงของโรงพยาบาลในอนาคตตอไป 
 1.2 วัตถุประสงคการวิจัย 
 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของลูกคาในการใชบริการ
แผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลเพชรเวช 
  1.3 ขอบเขตของการศึกษา   
  ใชการศึกษาเชิงสํารวจโดยการสุมตัวอยางจากลูกคา
ที่มาใชบริการแผนกผูปวยนอกจํานวน100 คนดวยวิธีการใช
แบบสอบถาม  ระยะเวลาในการศึกษาเดือนกรกฎาคม2553-
เดือนตุลาคม 2553 
2  แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 การศึกษาเก่ียวกับความพึงพอใจสามารถศึกษาได 2 มิติ 
คือ มิติความพึงพอใจของผูปฏิบัติงาน (Job Satisfaction) และมิติ
ความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Satisfaction)  
 ความพึงพอใจเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึง ที่ชวยทํา
ใหงานประสบผลสําเร็จโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาเปนงานที่เก่ียวกับ
การใหบริการ นอกจากผูบริการจะดําเนินการใหผูทํางานเกิด
ความ    พึงพอใจในการทํางานแลว ยังจําเปนตองดําเนินการที่จะ
ทํ า ให ผู ใ ช บริ ก า ร เ กิ ดความพึ งพอใจด ว ย  เพร าะความ
เจริญกาวหนาของงานบริการ ปจจัยที่สําคัญประการหน่ึงที่เปน
ตัวบงช้ีคือ จํานวน ผูมาใชบริการ 
 ปจจัยและองคประกอบตางๆ ที่จะทําใหเกิดความพึง
พอใจ ทั้งผูปฏิบัติงาน และผูมาใชบริการ เพ่ือที่จะไดใชแนวทาง
ในการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชนสูงสุด 
ในการใหบริการเปาหมายสําคัญของบริการ คือ การสรางความ
พึงพอใจในการใหบริการแกประชาชน โดยมีหลักการหรือ
แนวทาง  



 

 เขมรัสมี  บานช่ืน และศิริภาวี ศรีวัฒนวรชัย (2532 : 
32) [2] ไดศึกษาทัศนคติของผูปวยนอกตอบริการของ
โรงพยาบาลชลบุรี ความสําคัญของปญหามีที่มาจากจํานวน
ผูปวยที่มารับบริการท่ีแผนกผูปวยนอกมีจํานวนเพ่ิมมากขึ้นทุก
ป  ต้ังแต พ.ศ. 2520 – 2529 และในป พ.ศ. 2525 แผนกผูปวย
นอกมีการขยายงานเวชระเบียน  หองตรวจโรค และหองจายยา 
กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาเปนผูปวยนอกที่มารับริการของ
โรงพยาบาลชลบุรีต้ังแต2 ครั้งขึ้นไป จากการศึกษาพบวาผูปวย
มีทัศนคติตอบริการหองตรวจโรคมากกวาที่หองรับบัตรและ
หองจายยา โดยเฉพาะอัธยาศัยและความสนใจของแพทย
พยาบาล  รองลงมาไดแกทัศนคติตอขอมูลที่ไดรับบริการ ดาน
คุณภาพ และความสะดวกตามลําดับ 
 ศุภชัย  คุณารัตนพฤกษ  และดวงสมร  บุญผดุง (2532 : 
18) [3]ไดทําการศึกษาความพึงพอใจของผูมารับบริการดานการ
รักษาพยาบาลในโรงพยาบาลทั่วไป  ความสําคัญของปญหา
เน่ืองจากผูปวยที่มาใชบริการยังมีปริมาณและอัตราสวน
มากกวาใหบริการประเภทอื่น ๆ การช้ีวัดความมีประสิทธิภาพ
ของการใหบริการรักษาพยาบาลอาจจะกําหนดไดจากระดับ
ความพึงพอใจของประชาชนผูมารับบริการ โดยไดศึกษา
ผูรับบริการท้ังแผนกผูปวยนอกและแผนกผูปวยในและ
ประชาชนทั่วไป  พบวาความคิดเห็นของผูใชบริการและ
ประชาชนทั่วไปมีดังน้ี 

 1  ความสะดวกสบายของผูใชบริการ มีความรูสึกตอง
รอนาน  ระบบบริการไม เปนระ เบียบดีพอ  สถานที่ ของ
โรงพยาบาลไมสะอาด สวยงาม ไมเหมาะสมกับเปนสถานท่ี
รักษาพยาบาล 
 2  มนุษยสัมพันธของเจาหนาที่ ผูใชบริการเห็นวา
แพทย พยาบาล และเจาหนาที่ไมเปนกันเองกับผูมาขอรับบริการ 
แพทยใหความสนใจรับฟงปญหาของผูปวยไมเพียงพอ 
 3  อุปกรณ เครื่องมือเคร่ืองใชในการรักษาผูปวย 
ผูใชบริการเห็นวามีอุปกรณในการรักษาพยาบาลที่ทันสมัย  
เทียบเทาหรือดีกวาโรงพยาบาลเอกชน  แตยังไมเช่ือมั่นใน
ผลกระทบท่ีมีตอการรักษาพยาบาลผูปวย 
 4  ในดานคุณภาพการบริการ ผูใชบริการเห็นวา  การ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลมีคุณภาพดี  แตการตรวจรักษา

ของแพทย และ เ จ าหน าที่ เ ป นไปตามหน าที่ ไม มี ค ว าม
กระตือรือรนเพียงพอ 
 5  ในดานการประสานงานภายในและการใชขอมูล
ขาวสารแกผูปวย  ผูรับบริการมีความรูสึกกวาการประสานงาน
ภายในโรงพยาบาลเพ่ือใหรักษาที่ครอบคลุมปญหาทุกดานของ
ผูปวย ยังไมมีแพทยและเจาหนาที่ทุกระดับใหคําช้ีแจงแนะนํา
เ ก่ียวกับขั้นตอน  ระเบียบตาง  ๆ  ในการขอรับบริการจาก
โรงพยาบาลยังไมเพียงพอ  โดยเฉพาะอยางยิ่งแพทยใหขอมูล
การเจ็บปวยและคําแนะนําตาง ๆ แกผูใชบริการนอย 
3.  วิธีดําเนินการศึกษา 

3.1 แหลงขอมูลท่ีใชในการศึกษา 
 ประกอบดวย แหลงขอมูลปฐมภูมิและแหลงขอมูล
ทุติยภูมิ 
 3.1.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจาก
การแจกแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด  
 3.1.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เปน
ขอมูลที่ไดจากการคนควา การรวบรวมขอมูล จากแหลงตางๆที่
เก่ียวของ เชนตํารา เอกสาร และงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 3.2  ประชากรที่ใชในการศึกษา 
 ลูกคาที่ไปใชบริการของแผนกผูปวยนอก จํานวน 100 
คน 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการศึกษา 
  แบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของลูกคาใน
การใชบริการแผนกผูปวยนอกของโรงพยาบาลเพชรเวช 

3.4 วิธีดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูล 
 ขอมูลจากการรวบรวมจากการคนควา รวบรวมจาก
แหลงตาง ๆ ทั้งตําราเอกสาร ผลงานวิจัยที่เก่ียวของ 
 ขอมูลจากการรวบรวมโดยใชแบบสอบถามของผูตอบ
แบบสอบถามและความคิดเห็นของลูกคาที่ไปใชบริการของ
โรงพยาบาลเพชรเวช 
 3.5  วิธีการวิเคราะหขอมูล 
 นําขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมาลงรหัสขอมูล และ
ประมวลผลขอมูลทางสถิ ติโดยใช โปรแกรมสํ า เ ร็ จรูป
คอมพิวเตอร 
 3.6  สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 



 

 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) ใช
สถิติพรรณนา  (Descriptive Statistics)ไดแก คารอยละ
(Percentage) คาเฉล่ีย (Mean) โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปทาง
คอมพิวเตอร 
4. ผลการวิเคราะหขอมูลและการอภิปรายผล 

ดานความถูกตองในการรักษาพยาบาล กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นอยูในระดับความสําคัญมาก 3 รายการคือ 1) แพทย
วินิจฉัยโรคและรักษาอยางถูกตองแมนยําและมีประสิทธิภาพ  
2) พยาบาลใหยาหรือฉีดยาถูกตองตามชนิดของยา ถูกตองตาม
ขนาดของยาและถูกตองตรงกับผูปวย  3) เภสัชกรจัดยาและ
อธิบายวิธีการรับประทานยาใหทานอยางถูกตองและเขาใจ 
คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับความสําคัญมาก  
 ดานความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นอยูในระดับความสําคัญมาก 5 รายการ  1) มีการ
ควบคุมการติดเช้ือในการรักษาพยาบาลอยางรัดกุม เชนพยาบาล
ลางมือกอนและหลังการปฏิบัติการพยาบาลแกทาน 2) การใช
อุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย ปลอดเชื้อและมีประสิทธิภาพในการ
รักษาโรค มีคาเฉล่ียอยูที่ 4.0  3)  พยาบาลซักประวัติถามอาการ
และชวยเหลือเบื้องตนตามอาการเจ็บปวย  4)  มีการติดตาม
สอบถามอาการของทานภายหลังจากที่ไดรับการรักษาและหาย
ปวยแลวอยางตอเน่ือง  5)  การพัฒนาและใหสุขศึกษาทางดาน
การฟนฟูสุขภาพหลังการเจ็บปวย ระดับความสําคัญปานกลางมี
อยู 2 รายการคือ 1)  ยา เวชภัณฑและวัสดุทางการแพทยที่ใชใน
การรักษามีคุณภาพและไดมาตรฐานของคณะกรรมการอาหาร
และยา (อย.)  2)  แพทยอธิบายเก่ียวกับโรคและขั้นตอนการรักษา
โรคท่ีทานเปนใหฟงอยางละเอียด คาเฉล่ียโดยรวมอยูในระดับ
ความสําคัญมาก  
5. สรุปผล และขอเสนอแนะ 
 ดานความถูกตองในการรักษาพยาบาล จากการศึกษา
พบว า  โดยเฉลี่ ยกลุมตัวอย างมีความคิดเห็นอยู ในระดับ
ความสําคัญมากมีความพึงพอใจเรียงลําดับดังน้ีแพทยวินิจฉัยโรค
และรักษาอยางถูกตองแมนยําและการปฏิบัติงานของพยาบาลใน
การใหยาหรือฉีดยาถูกตองตามชนิดของยา ถูกตองตามขนาด
ของยาและถูกตองตรงกับผูปวย  และเภสัชกรจัดยาและอธิบาย
วิธีการรับประทานยาอยางถูกตองและเปนที่เขาใจของผูรับบริการ 

 โรงพยาบาลควรใหความสําคัญในการจัดแพทยที่มี
ความชํานาญเฉพาะทางเพ่ือการใหบริการผูปวยที่มีประสิทธิภาพ
ในการวินิจฉัยโรคใหความสําคัญในการใชยา เวชภัณฑและวัสดุ
ทางการแพทยที่ใชในการรักษามีคุณภาพและไดมาตรฐานของ
คณะกรรมการอาหารและยาแพทยของโรงพยาบาลควรอธิบาย
เก่ียวกับโรคและขั้นตอนการรักษาโรคใหผูปวยฟงอยางละเอียด
ใหความสําคัญในการจัดยาและอธิบายวิธีการรับประทานยาอยาง
ละเอียด ถูกตองและเขาใจแกผูปวยใหมากที่สุด 
 ดานความปลอดภัยในการรักษาพยาบาล จากการศึกษา
พบว า  โดยเฉลี่ ยกลุมตัวอย างมีความคิดเห็นอยู ในระดับ
ความสําคัญมากโดยมีความพึงพอใจในดานตางๆเรียงลําดับ
ความสําคัญดังน้ี เขารับบริการเพราะมีการควบคุมการติดเช้ือใน
การรักษาพยาบาลอยางรัดกุม เชนพยาบาลลางมือกอนและหลัง
การปฏิบัติการพยาบาล  การใชอุปกรณเครื่องมือที่ทันสมัย 
ปลอดเช้ือและมีประสิทธิภาพในการรักษาโรค  พยาบาลซัก
ประวัติถามอาการและชวยเหลือเบื้องตนตามอาการเจ็บปวย  มี
การติดตามสอบถามอาการภายหลังจากที่ไดรับการรักษาและ
หายปวยแลวอยางตอเน่ือง การพัฒนาและใหสุขศึกษาทางดาน
การฟนฟูสุขภาพหลังการเจ็บปวยและพึงพอใจในระดับปาน
กลางคือ ยา เวชภัณฑและวัสดุทางการแพทยที่ใชในการรักษามี
คุณภาพและไดมาตรฐานของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)  
และแพทยอธิบายเก่ียวกับโรคและขั้นตอนการรักษาโรคใหฟง
อยางละเอียด  
 เภสัชกรของโรงพยาบาลควรใหความสําคัญในการจัด
ยาและอธิบายวิธีการรับประทานยาอยางละเอียด ถูกตองและ
เขาใจแกผูปวยใหมากที่สุด ควรใหความสําคัญในเรื่องของความ
สะอาด ปลอดเช้ือและการควบคุมการติดเช้ือ 
มีการติดตามสอบถามอาการของผูปวยภายหลังจากที่ไดรับการ
รักษาและหายปวยแลวอยางตอเน่ือง  แจงขาวสารขอมูลเก่ียวกับการ
ใหบริการอยูตลอดเวลาเชน โปรแกรมตรวจสุขภาพ  การนัดพบแพทย        
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